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UCHWAŁA NR XVII/.../20 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020 – 2025 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 
roku, poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XV/121/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020 - 2025, wprowadza się nastepujące zmiany: 

1) "Wieloletnia  Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2020 – 2025", otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020 - 2025", 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Objaśnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Gorzyce na lata 2020 - 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2020 - 2025 została przyjęta
Uchwałą Nr XV/121/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 roku. Zmiany w "Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2025", zostały wprowadzone z uwzględnieniem przepisów
art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.869 ze
zm.).

I. W załączniku Nr 1 do uchwały tj. "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata
2020 - 2025", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Nr
XV/122/2019 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce
na 2020 rok, ze zmianami, następująco:

1. W 2020 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:

1) dochodów ogółem - zwiększenie do wysokości 106.479.575,20 zł,

2) dochodów bieżących - zwiększenie do wysokości 101.699.244,63 zł,

3) dochodów majątkowych - zwiększenie do wysokości 4.780.330,57 zł,

4) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości 111.566.101,88 zł,

5) wydatków bieżących - zwiększenie do wysokości 94.282.101,88 zł,

6) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości 17.284.000,00 zł,

7) wynik budżetu - zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 185.670,68zł, do wysokości 5.086.526,68zł,

8) przychody - zwiększono o kwotę 185.670,88 zł, do wysokości 8.701.670,68 zł,

9) rozchody budżetu - b.z.

10) kwota długu - b.z.

11) kwoty długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu oraz wielkość wydatków
zmniejszających dług - b.z.,

12) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:

a) bieżących - b.z.

b) majątkowych - b.z.

13) wprowadzono dane dotyczące wykonania poszczególnych pozycji wieloletniej prognozy
finansowej za 2019 rok.

Po dokonanych zmianach "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2020 - 2025",
otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. W załączniku Nr 2 do uchwały tj. "Wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy
Finansowej":

1. W części 1.1. "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.)",
wprowadza się do planu zadań wieloletnich przedsięwzięcie pn: „Łączy nas energia. Montaż instalacji
OZE w budynkach mieszkalnych”, z kwotą:

- łącznych nakładów finansowych w wysokości 5.220.000,00 zł

- limitem wydatków na 2020 rok w wysokości 2.660.000,00 zł

- limitem wydatków na 2021 rok w wysokości 2.660.000,00 zł

- limitem zobowiązań na 2020 rok w wysokości 5.220.000,00 zł
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2. W części 1.2. "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa
publiczno - prywatnego" - nie dokonuje się zmian.

3. W części 1.3. "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione
w pkt 1.1. i 1.2.)" - dokonuje się następujacych zmian:

w poz. 1.3.2.14 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Bełsznicy od
km +00 do 1+378”:

- zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych o 80.000,00zł, do wysokości 1.650.000,00zł.

- zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o 80.000,00zł, do wysokości 1.650.000,00zł.
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